Kutsu Team Finland akatemian aluevalmennusryhmiin
Team Finland akatemiatoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää 10-16 vuotiaiden kilpapelaajien henkilökohtaisia valmennusprosesseja sekä antaa lisäarvoa
heidän harjoitteluunsa. Toiminnan tavoitteena on antaa pelaajille ymmärrys kansainvälisentason vaatimuksista golfin eri osa-alueilla. Harjoitukset tullaan
toteuttamaan yhteistyössä lähiseurojen ja harjoituskeskusten kanssa. Harjoitusten sisällöstä vastaa Team Finland liittovalmentajat. Alueellisten
valmennusryhmien treenipäivien vetämisestä ryhmien toiminnan organisoinnista vastaavat nimetyt aluevalmentajat.
Toiminnan kohderyhmänä ovat juniori-ikäiset kilpapelaajat, joiden pääsarjoja ovat Future Challenge ja Future Elite tai näitä sarjoja korkeammat tasot. Tämä
kutsu lähetetään kaikille 10-16 vuotiaille pelaajille, joiden tasoitus on alle 18 ja ovat keränneet Future/JCT/FJAR rankingpisteitä kaudella 2019.
Valmennusryhmän koko per alue tulee olemaan 12 urheilijaa. Jos ryhmään on enemmän hakijoita, tehdään mahdollisesta karsintaa tasoitusten perusteella.
Tavoitteena on, että jokaisessa valmennusryhmässä tulisi olemaan vähintään 3 tyttöä.
Alustavat treenipäivien päivämäärät ovat: 15.12., 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 9.5., 7.6., 12.7., 9.8., 13.9. ja 11.10.
Lähtökohtaisesti nämä ovat kuun toiset sunnuntait, mutta muutama poikkeus löytyy. Päivämääriin voidaan tehdä pieniä alueellisia muokkauksia, joista
vastuussa on aluevalmentaja.
Treenipäivät kestävät n. 6 h sisältäen teemoitetun harjoitusohjelman, valmennuksen, vierailevat asiantuntijat, tilavuokrat, kevyen lounaan, sekä
harjoittelun/kilpailemisen seurannan ja palautteet. Muutamien treenipäivien yhteyteen on rakennettu valmentajakoulutusta sekä huoltajien infotilaisuuksia,
joista kerrotaan lisää myöhemmin.
Toiminnasta perittävä osallistumismaksu on 70 € /kk/pelaaja. Laskutuksesta vastaa Suomen Golfliitto. Toimintaan ilmoittaudutaan ja sitoudutaan koko
kaudeksi.
Akatemiatoiminnan ja 2020 kilpailujärjestelmän uudistusten infotilaisuus pidetään perjantaina 22.11.2019 klo 16-17
Webinaarissa esitellään aluevalmentajat, harjoitusohjelmat ja käytännön järjestelyt sekä vastataan kuulijoiden kysymyksiin. Webinaarin toisessa osassa
esitellään junioreiden kilpailujärjestelmän uudistukset kaudelle 2020. Webinaarin tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen.
Linkki webinaariin: https://zoom.us/j/521276373
Webinaarin ID: 521 276 373
Ilmoittautuminen Team Finland akatemian aluevalmennusryhmiin 24.11.2019 klo 22.00 mennessä oheisen Lyyti-linkin kautta
https://www.lyyti.fi/reg/Team_Finland_Akatemia__Ilmoittautuminen_7650
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